Registre d'entrada general

2016-024 v.0318

FULL D'INSCRIPCIÓ I
AUTOLIQUIDACIÓ - CARTA DE PAGAMENT
MOSTRA-CANVI 5a edició
Diumenge 3 de juny de 2018, de 11 a 21 hores
El termini d'inscripció finalitza l'11 de maig de 2018

1/2

Identificació de la persona sol·licitant (titular/apoderat)/Identificación de la persona solicitante (titular/apoderado)
Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *
Document Identificatiu / Documento Identificativo

Titular de l'activitat * / Titular de la actividad *

DNI
Tipus Via / Tipo via

Num*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Escala/ Escalera

Pis-Porta/Piso-Puerta

Carrer - Calle

Codi Postal */Codigo Postal

Població * / Población

Esplugues de Llobregat

Província/Provincia

Barcelona

Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / correo electónico

Establiment/ Establecimiento
Nom comercial * / Nombre comercial*

Tipus Via / Tipo via

Domicili / Domicilio

Num*

Telèfon / Teléfono

Carrer - Calle

Activitat econòmica / Actividad económica

Web

Correu electrònic / correo electónico

Característiques de la carpa/ Características de la carpa
Carpa de 3 x 3 / Carpa de 3 x 3

PREU PÚBLIC ORDENANÇA FISCAL NUM. 12 EPÍGRAF XXII = 41,67 euros +(10% IVA) = 45,84 € /CARPA

Text rètol de la carpa / Texto rótulo de la carpa
Sol·licitud d'altres serveis: Requereix presa de corrent / Solicitud de otros servicios: Requiere toma de corriente
Motius / Motivos

Desitja fer publicitat a l'escenari?

¿Desea hacer publicidad en el escenario?

si

no

Sol·licita / Solicita
Participar en la 5a EDICIÓ DE MOSTRA-CANVI, activitat comercial que se celebrarà el diumenge 3 de juny i es compromet a
assistir-hi. Accepta les normes de funcionament, declara que la seva activitat reuneix tots els requisits legals i que es troba al corrent
de pagament de les seves obligacions econòmiques amb l'Ajuntament /
Participar en la 5a EDICIÓN DE MOSTRA-CANVI, actividad comercial que se realizará el domingo 3 de junio y se compromete a asistir. Acepta
las normas de funcionamiento, declara que su actividad reúne todos los requisitos legales y que está al corriente de pago de sus obligaciones económicas
con el Ayuntamiento.

Lloc de presentació / Lugar de presentación
PAC CAN VIDALET Centre sociocultural Molí-Cadí: Rbla. Verge de la Mercè, 1 Telef. 900 3000 82
PAC CENTRAL Plaça Santa Magdalena, 24 Telef. 900 3000 82
Horari: de dilluns a divendres, de 8;30 a 18:30 h, ininterrompudament / Horario: de lunes a viernes, de 8;30 a 18:30 horas, ininterrumpidamente
Per a qualsevol aclariment es poden adreçar a: / Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:
Serveis de Comerç; 93 372 33 50 ext 2401, 1116 i 1166 o mail: pvilchez@esplugues.cat - elimartinez@esplugues.cat - eperezamoros@esplugues.cat

* Camps de compliment obligatori
* Campos de complimiento obligatorio

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer,
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50 Fax 93 372 29 10 ajuntament@esplugues.cat

2016-024 v.0318

PAGAMENT / PAGO
TPV -TARGETA BANCARIA / TARJETA BANCARIA

TRANSFERENCIA / TRANSFERENCIA
Dades bancaries/ Datos bancarios
Especificar: "MOSTRA-CANVI" i el nom de la persona física o jurídica a nom de qui s'haurà
d'emetre la factura / Especificar: "MOSTRA-CANVI" y el nombre de la persona física o jurídica a nombre

de quien se habrá de emitir la factura.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES. Dades bancàries; La Caixa ES45-2100-0148-55-0200006291

CODI DE BARRES / CODIGO DE BARRAS

El pagament es pot realitzar a través de qualsevol CAIXER AUTOMÀTIC o SERVICAIXA de "Caixabank S.A." i LÍNEA OBERTA.
En aquests casos, el resguard expedit pel terminal serveix de comprovant del pagament.

Entitat: 0582320 - AJUNTAMENT D'ESPLUGUES
DE LLOBREGAT

Signatura / Firma

Concepte: INGRESSOS DIVERSOS
Import:

___________________

Remitent:___________________
D.N.I./N.I.F. :________________
Esplugues de Llobregat,

FEM D'AQUESTA MOSTRA UN GRAN APARADOR DEL NOSTRE COMERÇ!!!
¡¡¡HAGAMOS QUE ESTA MUESTRA SEA UN GRAN ESCAPARATE DE NUESTRO COMERCIO !!!

COPIA PER L'ADMINISTRACIO / COPIA PARA LA ADMINISTRACION
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